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Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 1.2.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Marek Jambor 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beckov za rok 2018  

5. Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

6. Voľba členov komisií pri obecnom zastupiteľstve na volebné obdobie 2018 - 2022 

7. Voľba člena dozornej rady OOCR Trenčín a okolie 

8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

9. Zriadenie komisie na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce 

v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach 

10. Informácia o stavebných konaniach v obci 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, na začiatku 

rokovania prítomných 8 poslancov,  konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – 

prezenčná listina 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. L.Bartošovú, PhD., a p. P. Benka  za 

overovateľov zápisnice určil p. Ing. J. Macejku a p. Ľuboša Hajdúška. Za zapisovateľku určil 

p. A. Benkovú. Starosta obce ďalej predložil program zasadnutia podľa pozvánky. Navrhol 

doplniť bod 6. o zmenu člena Redakčnej rady Beckovských novín. O návrhu programu 

a návrhovej komisii dal hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva a návrhová komisie boli schválené 

bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí konaných dňa 6.12.2018 a 20.12.2018 – previedol 

zástupca starostu obce Ing. J. Martiš. Pán E. Benko upozornil na to, že v uznesení o odvolaní 

a schválení nového člena Správnej rady Združenia NKP hradu Beckov nie je potrebné 

uvádzať funkciu starostu obce starého alebo nového. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu 

uznesení zo zasadnutí konaných dňa 6.12.2018 a 20.12.2018 na vedomie s pripomienkou. 

 

K bodu 4.: 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beckov za rok 2018 – predložila 

hlavná kontrolórka obce p. Zdenka Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Poslanci 

obdržali materiál spolu s pozvánkou. Poslanci nemali k predloženému materiálu žiadne 
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pripomienky. Mali otázku, či sa v prípade nevymožiteľných pohľadávok dane z nehnuteľnosti 

vybavuje záložné právo na nehnuteľnosť. Konkrétne mysleli na kúriu Dubnických. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce 

Beckov za rok 2018 bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 – starosta obce predložil 

návrh, ktorý poslanci obdržali spolu s pozvánkou, písomne, priložené k zápisnici. P. Anna 

Kabelíková navrhovala, aby sa niektoré zasadnutia  zvolávali v inom dni v týždni ako 

v piatok, ale zároveň si odpovedala, že ďalším poslancom to nevyhovuje. P. Ernest Benko 

navrhol doplniť zasadnutia o ďalšie zasadnutie v novembri, navrhnutý termín 8.11.2019, a to 

z dôvodu potreby prerokovania čerpania rozpočtu za 3.štvrťrok, prerokovania VZN o daniach 

a poplatkoch a VZN o odpadoch. Ďalej navrhol doplniť navrhované témy rokovaní v marci 

o prerokovanie systému zberu odpadov, v máji o informáciu o zápise detí do ZŠ s MŠ 

J.M.Hurbana v Beckove, čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok, opraviť správu o činnosti nie 

DHZO ale OHZ (obecný hasičský zbor nie dobrovoľný) a navrhol tiež požiadať o predloženie 

výročnej správy z ďalších obecných organizácií, ktorým obec prideľuje  dotácie z rozpočtu 

obce. V decembri doplniť – projekty organizácií. Starosta obce dal hlasovať o návrhu 

termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 spolu s pozmeňujúcim doplňujúcim 

návrhom, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 6.: 

Voľba členov komisií pri obecnom zastupiteľstve na volebné obdobie 2018 – 2022 – predložil 

starosta obce, písomne, priložené k zápisnici, poslanci obdržali materiál spolu s pozvánkou. 

Podľa rokovacieho poriadku komisií pri obecnom zastupiteľstve § 5, ods. 1 Obecné 

zastupiteľstvo volí predsedu komisie a tajomníka komisie. Predsedom komisie je vždy 

poslanec obecného zastupiteľstva, tajomníkom zamestnanec obce. Anna Kabelíková navrhla 

doplniť za členku kultúrnej komisie p. Silviu Hlavovú. Starosta obce dal o návrhu 

s doplnením hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo členov komisií pri obecnom zastupiteľstve podľa prílohy 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

Ďalej starosta predložil návrh na doplnenie Redakčnej rady Beckovských novín o p. Silviu 

Hlavovú, p. JUDr. Katarína Križanová sa vzdala členstva v redakčnej rade. Starosta obce dal 

za schválenie zmeny v zložení redakčnej rady hlasovať, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu v zložení Redakčnej rady Beckovských novín. 

 

K bodu 7.: 

Voľba člena dozornej rady OOCR Trenčín a okolie – starosta obce predložil návrh na členku 

dozornej rady p. Mgr. Drahoslavu Trebatickú, ktorá pracuje ako sprievodkyňa na hrade 

Beckov a prejavila záujem. Poslanci – A.Kabelíková – nevie, či má dostatočné skúsenosti, 

E.Benko – zasadnutia dozornej rady sú cez pracovnú dobu, musí sa prispôsobiť, Ing. J. 

Macejka si myslí, že by to mal byť poslanec, aby bolo prepojenie na zastupiteľstvo, preto 

navrhol p. Petra Benka. Ten súhlasil s nomináciou. Starosta obce dal hlasovať o druhom 

návrhu a to za p. Petra Benka. 7 poslancov za, 0 proti, 1 sa zdržal. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo za člena Dozornej rady OOCR Trenčín a okolie p. Petra Benka, bytom Beckov 

č.197, poslanca obecného zastupiteľstva. 
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K bodu 8.: 

Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – 

starosta obce informoval o potrebe zriadenia tejto komisie v zmysle ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Komisia v prípade potreby skúma oznámenie, 

ktoré podáva starosta obce o svojom majetku, funkciách ako verejný funkcionár. Členmi tejto 

komisie môžu byť len poslanci. Komisie je zložená z jedného zástupcu politickej strany 

v obecnom zastupiteľstve a musí mať minimálne troch členov. Starosta navrhol Ing. 

L.Bartošovú, PhD., Petra Benka a Ing. Jaroslava Hlavu. Poslanci nemali k návrhu 

pripomienky a navrhnutí súhlasili. Starosta obce dal hlasovať, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: Ing. Lenka Bartošová, PhD.,  Peter Benko, 

Ing. Jaroslav Hlava bez pripomienok.  

 

K bodu 9.: 

Zriadenie komisie na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce 

v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov – starosta obce 

predložil návrh na zloženie komisie a to pp. Ing. Jaroslav Martiš, Ernest Benko, Ing. Ján 

Macejka, náhradník Ing. Marek Jambor. Obec zriaďuje v zmysle zákona č.9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, podľa článku 5 schválených „Zásad postupu pri 

vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Beckov“ komisiu, ktorá má byť zložená 

z poslancov obecného zastupiteľstva. Ak sťažnosť smeruje proti niektorému z členov komisie, 

na jeho miesto nastupuje náhradník. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. Starosta 

obce dal hlasovať, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

komisiu na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce v zmysle zákona 

č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v zložení : Ing. Jaroslav Martiš, 

Ernest Benko, Ing. Ján Macejka, náhradník Ing. Marek Jambor. 

 

K bodu 10.: 

Informácia o stavebných konaniach v obci – Ing. M. Jurčacková informovala o výzvach, ktoré 

sú aktuálne – detské ihriská, športoviská, rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk, žiadosť 

podať do 15. 3.2019. Suma 8 – 12 000 eur. Pre predškolské deti boli ihriská vybudované pri 

materskej škole a pri základnej škole, verejne prístupné. Je potrebné ujasniť si o aký typ 

ihriska alebo športoviska by malo ísť a v akej lokalite. Ing. J. Macejka – navrhoval by 

športovo – detské ihrisko, ktoré by mohli využívať všetci v parku pod hradom. E.Benko – má 

iný názor, rekonštrukcia celého centra – koncepcia, ktorá bude riešiť celý priestor. Ing. J. 

Martiš – nie je problém s miestom. Ing. L. Bartošová – pýtajme sa detí, čo by chceli, ako by si 

ihrisko predstavovali. P. Benko – navrhnúť tri projekty a dať ich na verejné prerokovanie. Ing. 

Jurčacková – na väčšinu návrhov nie je časový priestor, niečo sa vyberie a zašlú sa poslancom 

návrhy.  

Ďalšia výzva je na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, zníženie spotreby 

energií. Najskôr musíme zabezpečiť energetický audit obecného úradu, dať vypracovať 

projekt, výmen okien,  zateplenie, oprava strechy, pokiaľ dosiahneme 50% úsporu energií, 

dostaneme všetky peniaze. Problém je v tom, že nemáme pôvodný projekt budovy, hľadať 

staré projekty, dať prekresliť a zadať energetický audit. 

Informácia o riešení žumpy pri základnej škole, o vypracovaní statického posúdenia a návrh 

technického riešenia Domu rozlúčky. 

Ing. J. Martiš informoval o budúcej výstavbe polyfunkčného objektu – stavebník Miroslav 

Bubeník, dodržal podmienky obce a Krajského pamiatkového úradu. E. Benko – parkovanie 

je podstatná vec, koľko má parkovacích miest, pozrime sa po obci, ako sa všade parkuje.  
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Obecné zastupiteľstvo požaduje zvolať pracovné stretnutie so spracovateľom ÚPN obce Ing. 

Perneckým za účelom riešenia architektonickej výstavby v obci. 

 

K bodu 11.: - rôzne – 

Starosta obce informoval o zakúpení dvoch smetných košov na psie exkrementy, ktoré budú 

umiestnené blízko bytových domov spolu s vreckami. E. Benko – je potrebné doriešiť 

vysýpanie týchto košov a  uvažovať o zvýšení poplatku za psa, pretože sa obci zvýšia 

výdavky na likvidáciu týchto odpadov a poplatok 4 € je nízky. Bude potrebné venovať tejto 

problematike viac pozornosti. 

 

Starosta obce informoval o prepracovaní obecnej webovej stránky, je to  možné dvoma 

spôsobmi. Sú firmy, ktoré ponúkajú štandardizované stránky - lacnejšie a druhé, ktoré sú 

nápaditejšie. Obecné zastupiteľstvo žiada pripraviť stretnutie poslancov a tvorcov webových 

stránok, ktorí  ponúkajú svoje produkty, s prezentáciou.. 

 

Starosta obce navrhol poslancom, aby sa na obecnú prevádzku zakúpil pracovný stroj  - báger 

v cene asi 20 – 25 000 eur. Poslanci nie sú presvedčení o tom, že takýto stroj nevyhnutne 

potrebujeme, koľko-krát ho bude obec potrebovať, v rozpočte naň nie sú peniaze. Je 

ekonomickejšie zaplatiť firmu, ak je niečo treba vykopať, je potrebné sa pozrieť na 

ekonomiku a či chceme s ním podnikať. 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že obec bude mať právneho zástupcu – JUDr. 

J.Križana, na 5 hodín mesačne. Vypracovanie zmlúv, kontrola nariadení obce a pod. 

 

Starosta obce ďalej informoval o prípravách osláv 100. výročia úmrtia Ladislava 

Medňanského v apríli 2019 – v Kláštore Františkánov bude otvorená výstava jeho obrazov, 

zatiaľ prebiehajú rokovania s Národnou galériou o ich zapožičaní. E.Benko – mal by byť 

vytvorený prípravný výbor, spolupracovať s múzeom, s hradom, Je potrebné vypracovať  

koncepciu, osloviť oficiálnymi  listami kompetentné organizácie – Národnú galériu, 

Ministerstvo kultúry SR, Galériu v Strážkach, Trenčianske múzeum, TSK a pod, pripraviť 

rozpočet podujatia, z akých zdrojov budú financie? Na prípravu už nie je veľa času. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti ZŠ s MŠ J. M. Hurbana o navýšenie rozpočtu na školu 

z dôvodu odchodu do dôchodku, zvýšenia miezd – je potrebné skontrolovať rozpočet, 

s navýšením miezd sa počítalo. 

Starosta obce informoval o plnení rozpočtového opatrenia  - koncom minulého roka, kedy 

nebolo možné schváliť úpravu rozpočtu, bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostu obce.  Do 

konca roku bol dosiahnutý vyrovnaný rozpočet. 

 

K bodu 12.: 

V diskusii p. Peter Benko – kedysi bola v Beckove organizácia Červeného kríža, organizovali 

spoločný odber krvi. Musel by sa tomu niekto venovať, niekto kto má záujem. 

 

A.Kabelíková – kto má na starosti na cintoríne práce – úpravy hrobov a podobne. Odpoveď – 

v schválenom prevádzkovom poriadku pohrebiska je stanovené, že každý, kto chce prevádzať 

stavebné práce na hrobe alebo jeho okolí, musí to nahlásiť prevádzkovateľovi, ktorým je pán 

Buček alebo obci. To, že to ľudia, nájomcovia hrobu nedodržiavajú nie je chyba obce. Musia 

sa vyzvať, aby nevyhovujúci stav dali do poriadku.  
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K bodu 13.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 1.2.2019 : 

 

uz.č.17/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

obecného zastupiteľstva zo dňa 6.12.2018 a 20.12.2018 s pripomienkou uvedenou v zápisnici. 

 

uz.č.18/2019 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu vzalo na 

vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.  

 

uz.č.19/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  návrh termínov zasadnutí obecného 

zastupiteľstva na rok 2019 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

uz.č.20/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo členov komisií pri obecnom zastupiteľstve 

podľa prílohy s pripomienkou uvedenou v zápisnici. 

 

uz.č.21/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Redakčnej rady 

Beckovských novín na zmenu v zložení členov redakčnej rady. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo Redakčnú radu Beckovských novín v zložení Mgr. Danka 

Badžgoňová, Silvia Hlavová, Ing. Darina Jarábková, Mgr. Krisína Jurzová, Ľubomír Paulus 

bez pripomienok. 

 

uz.č.22/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo za člena Dozornej rady OOCR Trenčín 

a okolie p. Petra Benka, bytom Beckov č.197.  

 

uz.č.23/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo v Beckove prerokovalo zriadenie komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a návrh na zloženie komisie: Ing. Lenka 

Bartošová, PhD.,  Peter Benko, Ing. Jaroslav Hlava. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo  komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v zložení: Ing. Lenka Bartošová, PhD.,  Peter Benko, Ing. 

Jaroslav Hlava bez pripomienok. 

 

uz.č.24/2019 -  a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  zriadenie komisie na vybavovanie 

sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a  návrh na zloženie komisie : Ing. Jaroslav 

Martiš, Ernest Benko, Ing. Ján Macejka, náhradník Ing. Marek Jambor. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu v zložení Ing. Jaroslav Martiš, Ernest Benko, Ing. 

Ján Macejka, náhradník Ing. Marek Jambor bez pripomienok. 

 

uz.č.25/2019 – Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie informáciu starostu obce a zástupcu 

starostu o stavebných konaniach v obci s pripomienkou, že požaduje zvolať pracovné 

stretnutie so spracovateľom ÚPN obce Ing. Perneckým za účelom riešenia architektonickej 

výstavby v obci. 

 

uz.č.26/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie plnenie rozpočtového opatrenia 

starostu obce za rok 2018. 

 

uz.č.27/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie informáciu starostu obce o tvorbe 

novej webovej stránky Obce Beckov. 
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b) Obecné zastupiteľstvo žiada pripraviť stretnutie poslancov a tvorcov webových stránok, 

ktorí  ponúkajú svoje produkty, s prezentáciou. 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 6.2.2019 

Zapísala A.Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

.......................................... 

Inh. Ján Macejka 

         Daniel Hladký 

         starosta obce 

.......................................... 

Ľuboš Hajdúšek    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


